TENISO TURNYRŲ REKOMENDACINĖS
GAIRĖS
PARENGTOS PAGAL ITF IR LR VYRIAUSYBĖS NUOSTATAS
Pagrindinis šio dokumento tikslas yra padėti LTS klubams-nariams nustatant gaires minimaliems
rekomenduojamiems teniso turnyrų ir renginių organizavimo standartams.

Teniso turnyrų organizacija
Bendroji informacija
Pasauliniais duomenimis, COVID-19 yra ypatingai pavojingas vyresnio amžiaus žmonėms (daugiau kaip 60
metų amžiaus) kenčiantiems nuo susilpnėjusios sveikatos ir turintiems lėtinių sveikatos sutrikimų. Dėl šios
priežasties kol kas patariama riboti tokio amžiaus žmonių dalyvavimą teniso renginiuose ir užsiėmimuose.

Kada turnyrai neturėtų būti organizuojami?
Teniso turnyrai neturėtų būti organizuojami, jeigu turnyro organizatorius negali užtikrinti minimalių
organizacinių ir saugumo reikalavimų įgyvendinimo.

Minimalūs ir rekomenduojami standartai
Žemiau pateiktose lentelėse nurodomi minimalūs rekomenduojami teniso turnyro organizavimo standartai.
Šių gairių ir rekomendacijų laikymasis gali tik sumažinti COVID-19 užsikrėtimo riziką. Bet koks turnyrų
organizavimas ir šių gairių pritaikymas turi būti suderintas su atitinkamomis institucijomis.

Klausimai
Atsiradus klausimams dėl nurodytų gairių, galima kreiptis tiesiogiai į LTS, šiuo el. paštu: info@tennis.lt

Minimalūs reikalavimai
Veiksmai

Komentarai
Saugaus atstumo užtikrinimas

Tinkamai apgalvoti žaidėjų apsikeitimus pusėmis.

Žaidėjai keičiasi eidami pro skirtingas tinklo puses.

Atskirti korte esančius teisėjus ir žaidėjus.

Pasirūpinti skirtingomis ir saugaus atstumo reikalavimus
atitinkančiomis korto teisėjo ir žaidėjų (jei žaidžiami dvejetai ir
dvejetų porininkų) sėdėjimo vietomis.

Atsisakyti rankų paspaudimo ar bet kokio kitokio fizinio
kontakto.
Žaidėjams rekomenduojama naudoti skirtingus kamuoliukų Kiekvieno žaidėjo kamuoliukai turėtų būti pažymėti skirtingais
rinkinius.
ženklais.
Rankšluosčių naudojimas.

Kortuose įrengti vietą, kur būti laikomi visi panaudoti
rankšluosčiai.

Žaidėjai turėtų atvykti į aikštelę likus tik teisėjo nustatytam
laikui iki žaidimo pradžios, iš karto apsirengę varžyboms skirta
apranga, o išvykti - iš karto pasibaigus susitikimui (nenaudoti
dušų ir pan.).
Uždrausti dalintis įranga, kitais daiktais.

Kiekvienam žaidėjui individualiai turi būti paskirti užkandžiai ir
vandens buteliukai.

Turi būti valdomi žiūrovų srautai.

Užtikrinti žiūrovų stovėjimo ar sėdėjimo vietas kas 2 m uždarose
patalpose ir 1 m atvirose erdvėse.

Žymų taikymas vietose, kur žmonės yra linkę burtis.

Žymekliais atskirti atstums tokio vietose, kur prekiaujama
maistu, gėrimais, prie tualetų ir pan.
Higienos reikalavimai

Organizuoti kasdienį lankytinų vietų valymą ir dezinfekavimą.
Teisėjai, turnyro organizatoriai ir darbuotojai, kamuoliukų padavinėtojai privalo dėvėti kaukes kortuose ar būnant šalia jų.
Kamuoliukų padavinėtojai kortuose privalo dėvėti gumines pirštines.
Iškabinėti skelbimus apie higienos reikalavimus matomose vietose teisėjams, žaidėjams bei žiūrovams.

Rekomendaciniai reikalavimai
Veiksmai

Komentarai

Aprūpinti žaidėjus šiais daiktais: servetėlėmis, plastikiniais maišiukais,
kaukėmis, spiritinio pagrindo servetėlėmis, vienkartiniais puodeliais,
termometrais, dezinfekciniais skysčiais.

Turnyro metu turėti visada pasiekiamą daktarą.

Parengti izoliacinį kambarį, suorganizuoti
nelaimės atveju kontaktinį asmenį, pasirengti
galimai užsikrėtusio asmens išgabenimui.

Organizuoti kasdienius sveikatos patikrinimus turnyro darbuotojams, Sekti įvykusius fizinius kontaktus kortuose dėl
teisėjams ir žaidėjams.
galimų užsikrėtimų.
Parengti protokolą kaip elgtis COVID-19 užsikrėtimo turnyro metu atveju.

SAUGUMO UŽTIKRINIMAS TENISO TURNYRUOSE
(Įspėjimai ir taisyklės turi būti iškabintos visų turnyrų matomose vietose)

Žaidėjams ir teisėjams
Saugaus atstumo reikalavimai
Teisėjai privalo dėvėti pirštines.
Žaidėjams rekomenduojama atvykti į susitikimo vietą tik paskirtu metu, būti iš karto apsirengus
žaidimui skirta apranga ir išvykti iš karto pasibaigus susitikimui. Žaidėjams nerekomenduojama
naudotis persirengimo kambariais ar dušais.
Atsisakyti rankų paspaudimo žaidėjams, varžovams, teisėjams, vengti bet kokio fizinio ar artimo
kontakto prieš, po ir mačo metu.
Rekomenduojama dėvėti kaukes būnant už korto ribų.
Išlaikyti 2 m (uždarose patalpose) ir 1 m (atvirose erdvėse) atstumą nuo kitų asmenų, žmonių
susibūrimo vietose.
Kamuoliukai turi būti skirti tik vienam susitikimui.
Korto pusių pasikeitimų metu, žaidėjai turi eiti pro skirtingas tinklo puses.
Nesidalinti jokia įranga ar kitais dalykais (raketėmis, vandens buteliukais, maistu ir pan.) su porininkais
ar varžovais.

Higienos rekomendacijos
Vengti liesti įvairius paviršius.
Reguliariai plauti rankas ir naudoti dezinfekcinį skystį.
Kosėti į servetėlę ir ją iš karto išmesti.
Neliesti veido.

Pasireiškus COVID-19 simptomams per 14 dienų nuo turnyro, apie tai informuoti turnyro direktorių.

Žiūrovams
Saugaus atstumo reikalavimai
Rekomenduojama dėvėti kaukes.
Išlaikyti 2 m (uždarose patalpose) ir 1 m (atvirose erdvėse) atstumą nuo kitų asmenų, žmonių
susibūrimo vietose ir vengti bet kokio fizinio kontakto su kitais asmenimis.

Higienos rekomendacijos
Vengti liesti įvairius paviršius.
Reguliariai plauti rankas ir naudoti dezinfekcinį skystį.
Kosėti į servetėlę ir ją iš karto išmesti.
Neliesti veido.

Pasireiškus COVID-19 simptomams
Informuoti turnyro direktorių ir turnyro daktarą.
Leistis apžiūrimam turnyro daktaro.
Turnyro daktarui įtarus COVID-19, vykdyti turnyro nustatytas taisykles ir priemonių planą, sudarytą
pasireiškus COVID-19 simptomams turnyro vietoje.
Visi žiūrovai, kurie buvo arčiau nei 3 m spinduliu nuo galimai užsikrėtusio asmens, informuoti apie
galimą COVID-19 atvejį, turi palikti turnyro vietą ir prižiūrėti savo sveikatą.

Pasireiškus COVID-19 simptomams per 14 dienų nuo turnyro, apie tai informuoti turnyro direktorių.

Turnyrų organizatoriams
Saugaus atstumo reikalavimai
Žymekliais paženklinti reikalaujamus atstumus žmonių susibūrimo vietose.
Rekomenduoti žaidėjams atvykti tik prieš pat savo susitikimą, iš karto vilkint žaidimui skirtą apranga ir
išvykti iš karto po susitikimo pabaigos. Tinkamai dezinfekuoti rūbinių, dušų ir wc patalpas.
Sėdėjimo vietas kortuose atskirti bent 2 m (uždarose patalpose) ir 1 m (atvirose erdvėse) atstumu.
Atskirti žiūrovų sėdėjimo/stovėjimo vietas bent 2m (uždarose patalpose) ir 1 m (atvirose erdvėse)
atstumu.

Higienos rekomendacijos
Turnyro ofiso langus laikyti atidarytus kiek įmanoma visur ir kiek įmanoma visada.
Kasdien valyti turnyro vietą ir užtikrinti reguliarų dažnai liečiamų paviršių dezinfekavimą.
Pasirūpinti, kad prie kiekvieno įėjimo/išėjimo taško būtų dezinfekavimo skysčio/gelio.
Visus žaidėjus, teisėjus ir darbuotojus aprūpinti kaukėmis ir guminėmis pirštinėmis.
Pasirūpinti atliekų konteineriais, kurie būtų skirti panaudotoms apsaugos priemonėms: servetėlėms,
pirštinėms ir pan. Pasirūpinti saugiu šių priemonių pašalinimu.

Bendrieji reikalavimai
Neleisti žaidėjams, teisėjams, darbuotojams ar žiūrovams lankytis turnyro vietoje, jeigu jie turi COVID19 simptomų ar per 14 dienų turėjo kontaktą su COVID-19 simptomų turinčiu asmeniu.
Skatinti rizikos grupės asmenius nesilankyti turnyre.

Pasireiškus COVID-19 simptomams per 14 dienų nuo turnyro, apie tai informuoti turnyro direktorių.

Turnyro darbuotojams (įskaitant ir medicinos personalą)
Saugaus atstumo reikalavimai
Visą laiką išlaikyti saugų 2 m (uždarose patalpose) ir 1 m (atvirose erdvėse) atstumą nuo kitų turnyro
darbuotojų.

Higienos rekomendacijos
Dėvėti kaukes.
Reguliariai plauti rankas ir naudoti dezinfekcinį skystį.
Reguliariai dezinfekuoti savo darbo vietą.
Kosėti į servetėlę ir iškarto ją išmesti.

Bendrieji reikalavimai
Pasireiškus COVID-19 simptomams ar po kontakto su asmeniu, turinčiu COVID-19 simptomų, nevykti į
turnyro vietą. Apie tai informuoti turnyro direktorių ir kreiptis į medicinos personalą dėl pagalbos.

MEDICINOS DARBUOTOJAMS
Paruošti izoliacijos zoną įtartiniems COVID-19 atvejams.
Nuolatos turėti pagrindines asmens saugos priemones.
Parengti veiksmų planą, pasireiškusių COVID-19 simptomų turnyro metu atveju, kuris apimtų galimai
sergančio asmens izoliaciją, medicininę priežiūrą, komunikacijos srautą, transportavimą iš turnyro
vietos.
Pranešti apie visus COVID-19 atvejus turnyro metu.

Pasireiškus COVID-19 simptomams per 14 dienų nuo turnyro, apie tai informuoti turnyro direktorių.

